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Dødsgudens løgne Mette Finderup Hent PDF "Dødsgudens løgne" er første bind i serien om pigen Shilla, der
bliver taget i at stjæle fra en af kirkens vigtige præster. Han sender hende som straf ud på en mission i

Dødsriget for at finde en anden tyv, der har stjålet noget meget værdifuldt fra kirken. Men der er noget galt i
Dødsriget, der slet ikke minder om det sted, som præsterne fortæller om. Shilla sætter derfor ud for at

genoprette balancen ved at konfrontere Dødsguden, så han kan skabe orden i efterlivet.

Denne todelte serie bestående af bindene "Dødsgudens løgne" og "Støvets land" og fortæller historien om
pigen Shilla, der kæmper en ulige kamp for at genskabe balancen i underverdenen. På sin vej må Shilla

blandt andet stå over for spøgelser, kirketjenere og selveste Dødsguden.

Den danske forfatter Mette Finderup (f. 1968) er uddannet i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og har
igennem det meste af sit liv arbejdet inden for litteraturens verden. Finderup har blandt andet arbejdet som

redaktør for Bonniers Bogklubber og Gyldendals Børnebogklub, og hun fik sin litterære debut i 2005 med de
to titler "Amirs amulet" og "Daniel fra B-klassen", der var en del af børnebogsserien "Sisse og Simone". 2005
var samtidig året, hvor Mette Finderup udgav bogen "Historier fra Valhal", der blev nomineret til Orlaprisen.
Fem år senere, i 2010, blev Finderup mere end nomineret, da hun med bogen "Emmy – den fedeste sommer...

or not" vandt Orlaprisen.
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